Välkommen till Vernissage
Famnas Värdeforum
9 december 2014, kl. 13.00 – 16.00
Ersta konferens, Erstagatan 1 K

Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som
syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Små konkreta förbättringar
från första dagen, nya metoder för att agera sig in i ett nytt sätt att tänka och
kollaborativa mötesplatser för lärande leder till stora förbättringar. Genom detta
skapas relevans, engagemang, arbetsglädje och stolthet över uppnådda resultat i de
deltagande verksamheterna. De olika utvecklingsprogrammen i Värdeforum utgår
alla från idén om mikrosystem som platsen där patienter/brukare/boende, deras
närstående samt vårdens och omsorgens medarbetare tillsammans skapar värde för
dem vården och omsorgen finns till. I Värdeforum genomför teamen
kvalitetsförbättringar i den egna verksamheten. Samtidigt ökar deltagarna sin
kompetens kring systematiskt kvalitetsarbete genom systemförståelse, Orsak-Verkan
analys, Mål, Mätningar och tester av förändringar. Famnas Värdeforum bygger på
vetenskapligt beprövade metoder och har utarbetats i nära samarbete med
Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län.
Höstens två omgångar av Famnas Värdeforum har genomförts inom ramen för den
nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre, där stöd för att utveckla kompetens
och kapacitet för att arbeta med systematiskt förbättringsarbete är en central del.
De medverkande verksamheterna kommer från:
•
•
•
•
•
•
•
•

Blomsterfonden - Sociala enheten & Fastigheter
Bräcke Diakoni - Sofiagården och Åsengården
Danvikshem
Edsätra
Hospice Gabriel
HSB Omsorg – Attundagården
Josephinahemmet
Karolinska sjukhuset - Avdelning P51

Teamen har systematiskt arbetat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i
vårdens vardag med målsättningen att t.ex. minska oro och ångest, öka användandet
av validerade smärtskattningsinstrument i livets slutskede och förbättra den sociala
dokumentationen och kommunikationen.
Varmt välkomna till att höra teamens egna presentationer
på Vernissagen den 9 dec kl 13-16.
Mer information och anmälan:
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org

Program
13.00

Välkomsthälsning
Viktoria Loo och Truls Neubeck, Famna
Presentation av förbättringsteamen
Teamets coacher
Mingel och samtal med förbättringsteamen

14:00

Värdeforum - En kultur av ständiga förbättringar
Viktoria Loo
Värdeskapande toner
Tor och David
Mingel och samtal med förbättringsteamen

15:15

Samtal om hur äldreomsorgen kan bli en attraktiv och värdeskapande
arbetsplats.
Medverkande; Christina Tallberg ordförande i PRO Stockholms län,
Anna Werkelin Ahlin utredare/statistiker Kommunal och Karin
Thalen VD HSB Omsorg.

15:45

Avslutande toner
Tor och David

Blomsterfondenskapar ett tryggt och värdigt äldreliv

Vi är alla delaktiga!

Ett utvecklingsprojekt i

Värdeforum

Allt vi gör, allt vi säger, allt vi utstrålar. Vi är alla ansiktet utåt!
På våra seniorboenden har hyresgästerna
tillgång till Bovärd och Värdinna. Bovärden
arbetar likt en vaktmästare. Värdinnan stödjer
i sociala frågor. Hyresgästerna har även
tillgång till köp av Hushållsnära Tjänster samt
biståndsbedömd Hemtjänst. Allt i egen regi.

Vad är Blomsterfonden?
Ideell Förening 30.000 medlemmar
3 Äldreboenden 5 Seniorboenden
Hemtjänst
RUT-tjänster

Varför väljer inte ALLA
hyresgäster vår egen
hemtjänst/RUT-tjänster?
Vad kan vi Bovärdar och Värdinnor göra
annorlunda för att bidra till förändring?

VÅRT MÅL:
ALLA hyresgäster SKA känna
till vår egen Hemtjänst samt
RUT-tjänster.
Det tar vi Bovärdar och Värdinnor
ansvar för!

Vad har vi lärt oss?

Vad har vi gjort? Hur har vi arbetat?
Vi anställda vill inte fastna i gamla tankar och
vanor: Vi tar med en hyresgäst i projektet!
Frågeställningar:
Får alla inflyttade info om vår Hemtjänst/RUT?
Hur och NÄR får man infon?
Kan vi göra på annat sätt???
Vi förändrar:
Varför informera om Hemtjänst vid inflytt?
Kanske bör vi först göra reklam får våra
RUT-tjänster. Majoriteten som flyttar in har
ännu inte hemtjänst.
Vi upprättar en checklista!
Vi säkerställer därmed att
informationen
går ut!

Vi har fått upp ögonen för att det VI säger och gör
påverkar hela företaget. Är vi otrygga, stressade, ej
delaktiga kan ”ringar på vattnet” skapas.
Vi alla anställda är ansiktet utåt, det
vi gör skapar resultat för oss själva
och andra.
Vi är alla viktiga och DELAKTIGA!
Vi är alla ansiktet utåt.
Vi har alla ett ansvar!

Vad har hänt vid sidan
av utvecklingsprojektet?
Vi har även analyserat marknadsföringen.
Exempelvis:
1. Vem ansvarar för uppdateringar av
informationsfoldrar.
2. Personalens kläder samt namnskyltar.
3. Vi efterlyser fungerande telefonnummer och
kanske även telefontider samt en brevlåda för
meddelanden från hyresgäster.
4. ”Hemliga lokaler”. Det finns ingen information på
våra anslagstavlor. Ingen skylt på dörren.
Ordentlig skyltning bör finnas.

Mätningar:
Med en checklista kan vi alltid kolla av att
vi givit hyresgästen den info vi kommit
överens om.
1. Information från Värdinna vid
kontraktskrivning.
2. Bovärden lägger informationsfolder i
lägenheten vid inflyttning.
Vi kollar alltid av checklistan, har vi gjort
vårt uppdrag? 100% noggrannhet!

Hur går vi vidare?
1. Vi kontaktar våra chefer och presenterar det vi kommit fram till gällande marknadsföringen.
2. Vi planerar in möten för nyinflyttade där Bovärd och Värdinna serverar fika samt bjuder in kollegor från Hemtjänst/RUT.
3. Vi går vidare med hur vi uttrycker oss, kanske bör vi i första hand sälja in RUT och därefter Hemtjänst. Det är trots allt i
den turordningen beställningarna brukar vara.
Vi som jobbat med detta är:
Marlen Wedin (Värdinna), Mats Livbom (Bovärd), Sandra Eriksson (Värdinna) och Colette Ahlberg (Hyresgäst)
Coach: Marlen, marlen.wedin@blomsterfonden.se

Platsför
logga

Bättrerapporter!
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AminaRhassane,amina,rhassane@vingslaget.se
Berhane Yitna ,berhane.yitna@vingslaget.se
DanielFerreira,daniel.ferreira@vingslaget.se
EijaÖstlund,eija.ostlund@vingslaget.se
Coach:LottaStenberg,l.stenberg@vingslaget.se

Verksamhet:SofiagårdensvårdochomsorgsboendePlan4Ͳ5
SofiagårdenärettvårdͲ ochomsorgsboendesomdrivsavBräckediakonisedan31/12014
Boendetliggerilugna,mysigakvarterpåSödermalmochärbelägetiettKͲmärkthusimedutsiktöverSofiakyrka.
Boendetbestårav5gruppermed10boende/grupp.
Ivårverksamhetarbetarundersköterskor,sjuksköterskor,arbetsterapeut,sjukgymnastochkulturarbetare.
Mål
Fungerandeeftermiddagsrapportermedbrainnehålldagligen.
Utvecklingsområde
VivaldeområdetrapportereftersomhelaverksamhetenpåettAPTmötegettossuppdragattarbetamed
informationsöverföringochvivaldeeftermiddagsrapportereftersomdetvarettområdesomteametsjälva
kundepåverkaochinteärberoendeavandrayrkeskategorierförattförändra.

Hurserprocessenkringinformationutpåplan4och5?
Muntliginfoi
kökeller
korridor

Morgonrapport

Nattentillmorgonen

Parasol
dokumentation

APT

Kvällsrapporttill
natten

Team
möte

Skriftliginformationi
pärmarex
Signeringslistor

Rapportrutin

Hurharviarbetatochvadharvigjort.
Vibörjadekartläggaproblemetkringinformationochrapporter,påvilkaställenfinnsochlämnas
informationochvadärdetsomgörattinformationsöverföringinteblirsomvitänktoss?Vigjordeett
fiskbensdiagramochkoncentreradesedanvårtarbetepåområdetdåligrapportrutin.Visammanställde
kriterierförenbrarapportochsammanställdevilkafrågorsomärviktigaatttauppunderrapporten.
Utifråndettaformuleradevienrapportmallsomanvändespåtvåvåningsplan.

Resultat:

Lapparpå
köksbordet
ochpå
väggarna

Eftermiddagsrapport

Mätningar

Underettantalveckormätteviom
ochhurvihaftrapport.Gråochblå
punktvisarattvibådehaftrapport
ochanväntvårrapportmall.

Vadharvilärtoss?
Viharlärtossmetoderocharbetssättförattdriva
förändringsarbete.
Hurmansomteamkanförändraochpåverkaommanarbetar
tillsammansochvilkaverktygvikananvändaförattanalysera
vårverksamhetochvårasvårigheter

eftermiddagsrapportplan4Ͳ5:
Klockan14
Max15minuter
Dagpersonaltillkvällspersonal
• Närjobbadedusenast?
• Läkemedel?Någontingnytt,aktuellt,ändringar?
• Matochdryck?Ätit?Inteätit?Druckit?Inte
druckit?
• Toabesök?Någotattrapportera?Sköttmagen?
• Hjälpmedel?
• Någotannatspecielltkringomvårdnad?Ex
vätskelista,vändschema,Nikolamätning?

Vadharhäntvidsidanavutvecklingsprojektet?
Attvifokuseratpårapporternaskvalitetharletttillattdeblirav
Istörreutsträckningnuochattflertaransvarförrapporterna
Hurgårvividare?
Vikommerfortsättaarbetetmedkvalitetenpå
rapporternaochvikommerfortsättaförändringsarbeteti
nyagrupperbl.a.medmåltidernapåSofiagården.

Platsför
logga

Vägen till personcentrerat
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Teamgrupp: Åsa Jansson, coach
Sofia Malmgren, Ingrid Eriksson, Houria Djou, Inger Sörner, Marta Alemayhu
Kontakt: aasa.jansson@hotmail.com

Verksamhet
Åsengården, Vingslaget omsorg, är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom och ligger i
Hägerstensåsens centrum. Vårt arbetsteam består av verksamhetschef, samordnare, undersköterskor,
sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och konsultläkare. På Åsengården bor 29 boenden
fördelade på tre plan. Vår vision är att vara en förebild inom vård och omsorg. Värdegrunden utgår
från en humanistisk människosyn och syftar till att individen ska få uppleva hälsa, trots sin sjukdom.

Bakgrund
Enligt en granskning som gjorts i vår SoL- dokumentation visar det sig att våra genomförandeplaner
håller en ojämn kvalitet. Vissa är fullgoda innehållsmässigt, medan andra har magra insatser. På grund
av det stora område som den sociala dokumentationen omfattar, har vi endast valt att arbeta med
den personcentrerade delen.
Syfte och mål
Vårt syfte med förbättringsarbetet är att få verksamhetens
genomförandeplaner personcentrerade, innehållsmässigt. Det ska leda till en ökad trygghet och säkerhet
för våra boenden, vilket kan bidra till en bättre livskvalitet för den enskilde. Vårt mål är att samtliga
genomförandeplaner ska innehålla den enskildes önskemål och behov inför kommande uppföljning.
Ett annat mål, som vi ville uppnå, är att skapa ett ”redskap” till våra kollegor i hur man
upprättar en genomförandeplan, utifrån ett personcentrerat förhållningsätt.
Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi började med att granska samtliga genomförandeplaner. Vi har sedan arbetat aktivt med stöd till våra kollegor i att självständig kunna upprätta en
personcentrerad genomförandeplan.
Detta har vi gjort genom att:
¾ Dela ut dokument gällande vår SoL-dokumentation till all vår omvårdnadspersonal, för att få dem delaktiga i hur man upprättar en personcentrerad
genomförandeplan.
¾ Skapat frågeformulär där våra kollegor har fått svara på olika frågor, gällande vad en fullgod genomförandeplan ska innehålla, samt att de skriftligt har fått
öva på hur man skriver personcentrerat. Vi har sedan följt upp om våra kollegors kunskap har utvecklats. Detta genom enskilda samtal och genom att
månadsvis föra diagram.
¾ Skapat en lathund med exempel på personcentrerat innehåll inför kommande uppföljning.

Mätningar
Andel medarbetare som anser sig kunna upprätta
en personcentrerad genomförandeplan

Andel personcentrerade genomförandeplaner
Uppmättioktober,novemberochdecember

Resultat:
•Antalet personcentrerade genomförandeplaner i verksamheten har ökat från 62% till 100%.
•Våra kollegor har, med hjälp av verktygen vi skapat, fått ökad kunskap i hur man skriver personcentrerat i genomförandeplanerna.

Vad har vi lärt oss?
 Att avgränsa förbättringsarbetet så att det inte blir för stort
 Vikten av engagemang och delaktighet hos kollegorna
 Planera och avsätta tid till förbättringsarbetet

Hur går vi vidare?
 Fortsätta förbättringsarbetet med SoL-dokumentationen genom att sätta delmål
 Aktivt fortsätta stödja våra kollegor i förbättringsprocessen
 Fortsätta att använda oss av det ”verktyg” som vi har skapat

Förbättradmunhälsaförpersonermed
demenssjukdom
EvaHofverbergCoach,eva.hofverberg@danvikshem.se
HelenSöderlund,BarbroÅsén,FarshadYekta,DusicaMarkovic,
LeenaLaine
www.danvikshem.se

Ettutvecklingsprojekti
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Verksamhet: DanvikshemärettsärskiltboendesomdrivsavstiftelsenDanvikshospitalsomgrundadesav
GustavVasaår1553.Danvikshemomfattar188platserfördygnetruntvårdmedinriktningpå
omvårdnad,demens,korttidsvårdsamtsomatisktvård.PåDanvikshemfinnsförutom
omvårdnadspersonal,kurator,rehabpersonal,kökochrestaurang äventandläkare,frisörochfotvård.
Viiförbättringsteametarbetarpåendemensavdelningmed17platser.Verksamhetsidénäratt
omvårdnadenskallkännetecknasavstorfrihetfördenenskilde,attdennesjälvskafåformasintillvaro
ochattvårdenskagesochutförasisamrådmeddenenskilde.
Utvecklingsområde
Vivaldeattjobbamedmunhälsanförattdetärenviktigdelavomvårdnadenmensompågrundav
olikaorsakerharlågprioritet.
Idagvetmanenligtstudierattsjukdomarochproblemfrånmunnenkanresulteraiohälsai ettstörre
perspektivochledatillundernäringsamtlivshotandesjukdomstillståndsomt.ex.lunginflammation,
sepsisochhjärtͲ ochkärlsjukdom.Munvårdärävenenviktigtdelivårdenvidlivetsslut.(Äldresmunhälsa–
distriktsköterskansperspektivavJuliaJansson).

Mål
Vivillskapaengodmunhälsaförvåraboendegenomattsäkerställadagligtandborstning.
Vadharvigjortochhurharviarbetat?
Vibörjademedattgöraettfiskbensdiagramdärviskrevutsvårigheternasomvioftamöterpånärvivillhjälpadendemenssjuke
medderasmunhygien.Någrasakervikomframtillgenomdiagrammetvarattdemenssjukaäldreoftaintevilllåtaossborstaderas
tänderförattdetyckerattdekangöradetsjälvaochoftafårmansomsvaratt”detharjagredangjort”.Samtidigtservisom
personalattdeäldrebehöverstödpåolikasättförattt.ex.tandborstningenskallblibra.Viharävensettattordinationernavihar
fåttfrånolikatandhygienisterharvaritorealistiskaattföljaochgenomföra.GenomattjobbamedPGSAͲhjuletharviobserveratatt
småförändringarivårtarbetssättkanresulteraiförbättradindividuelltandborstning.Detkanhandlaomhurellervardenboende
sitter,hurdenboendefårhjälpmedattkommaigångmedtandborstningent.ex.speglingellerguidningochvilkensortstandborste
vianvänder.
Resultat:
Under5veckorvaldeviattmätahurmångagångervifickborstatänderna
minst1gång/dagpåfyraavvårasvårastedemenssjukaboende.Vigjordeegna
signeringslistorsomvisedansammanställdeochresultatetframgårav
diagrammettillvänster.
Underarbetetsgångharvinoteratattallpersonalharfåttinendagligrutin
ochenannansynpåviktenavattborstadeboendeständer.
Viserocksåattdeäldresjälvaharfåttinenvanakringtandborstningen,det
märkst.ex.genomattdetnuärmycketlättareattfåhjälpamed.
Äventandläkarenharnoteratattvåraboendeharfåttbättremunstatus,
framföralltfriskaretandskött.

Vadharhäntvidsidanavutvecklingsprojektet?
Viärövertygadeomattvitillsammanskangörasmåförändringarisynsättochrutinersomsnabbtkanledatillförbättradkvalitetför
denäldredemenssjuke.

Vadharvilärtoss?
• Genomvårfaktagranskningförbättre
munstatusförstårvinödvändighetenav
informationochutbildningförattkunna
utföraochförbättrakvalitetenförvåraäldre
demenssjuka.
• Kunskapernaharvisedanomsatttillnyaoch
förbättraderutinerbådegenerelltpå
avdelningenochfördenäldre.Dessarutiner
harimplementeratshosövrigpersonal.

Hurgårvividare?
• Viharkonstateratförbättradmunstatuspåvårafyra
testpersonervilketgörattviplanerarattutvidga
arbetssättetattgällasamtligaboenden.
• Signeringslistornaförmunvårdfortsättervimedetttag.
• Vi harutformatindividuellamunvårdskortsomkommer
attsättasuppinneivarjeboendesbadrumsskåpföratt
underlättaförallpersonal.
• I genomförandeplanenförvarjeboendekommerviatt
skrivainrutinernaförhurmunvårdenskautförasoch
vilkaproduktersomskaanvändasvidmunvård.

Middagen
– en trevlig stund för alla!
Berit Andersson, Sara Holm, Kia Holmberg, Rita Rahin, Gunlög Skaraas,
Therese Asklöf – coach (therese.asklof@edsatra.se)
www.edsatra.se
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Edsätra – ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär.
Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare.
Edsätra äldreboende är ett privat icke vinstdrivande vård- och omsorgsboende med kristen profil som ligger i Sätra,
Skärholmens stadsdel söder om Stockholm. Vi har ett eget kök och erbjuder hemlagad mat och gemensamma
måltider. De som bor hos oss äter lunch och middag tillsammans på avdelningen samt är välkomna till gemensamma
fikastunder 2 gånger om dagen. Vi har aktiviteter och samlingar av olika slag som tillsammans med måltiderna
skapar hemkänsla och trivsel. Vi vill att de som bor hos oss ska känna sig delaktiga och uppleva livskvalité.
Förbättringsarbetet har bedrivits på en av våra somatiska avdelningar där det bor 12 personer varav 11 av dem har
deltagit i projektet.
Utvecklingsområde
Utifrån Stockholm Stads boendeenkät 2013 såg vi att måltiderna var ett område som de boende inte var lika nöjda
med som med övriga områden hos oss. Vi valde att arbeta med att förbättra middagsstunden.
Mål
Alla boende på avdelningen upplever middagen som en trevlig stund.
Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi tog fram eventuella hinder för en trevlig middagsstund med hjälp av ett fiskbensdiagram. Vi intervjuade var och
en av de boende med frågan ”Vad ger dig en trevlig måltid?”. Vi kunde se flera återkommande svar från de boende.
Flera nämnde lugn och ro, ljus och blommor på borden, att någon talar om vad det är för mat och att allt som
behövs till måltiden finns på bordet som saker som påverkade måltiden till att bli en trevlig stund.
Vi gjorde en baslinjemätning under två veckor där de boende
fick skatta sin upplevelse av middagen med hjälp av en skala
bestående av tre smileysgubbar.
Vi tog de boendes förslag och genomförde dessa förbättringar. För att säkerhetsställa att
dessa önskemål uppfylldes använde vi oss av en checklista som personalen fyllde i.
De boende fick fortsätta skatta sin upplevelse under 10 dagar då testet genomfördes.
Resultat:

”Åh, vad trevligt det var igår
när du presenterade maten
för mig”
”Vad fint det är på bordet med ett ljus”

Vi kan se av våra mätningar att antalet nöjda boende, de som skattat sin upplevelse med en glad smiley, har ökat
sedan förbättringarna genomfördes. När vi har analyserat vårt resultat har vi valt att ta bort de dagar då två eller
fler boende inte svarat på frågan ” Hur upplevde du den här middagsstunden?” Vi har försökt hitta orsaker till
varför de boende inte är nöjda vissa dagar med hjälp av checklistan, matsedeln och om det var ordinarie personal
som arbetat men inte kunnat se något samband.
Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet?
• Boende uttrycker glädje över att bli tillfrågade om sina åsikter
• Matsedeln har förtydligats, om det är en ovanlig rätt står det utskrivet vad den innehåller
• Boende uttrycker önskemål kring maträtter
• Påverkat andra måltider, förbättringar även vid lunch och fikastunder
• Personal har lärt känna de boende och deras önskemål bättre
• Förbättrat samarbete i arbetsgruppen och med köket
Hur går vi vidare?
Vad har vi lärt oss?
• Införa samma förbättringar vid lunchmåltiden
• Att små förändringar kan leda till stora
• Införa samma förbättringar på alla avdelningar
förbättringar
• Fortsätta utveckla samarbetet med köket
• Att arbeta strukturerat med hjälp av verktyg
• Att lättare se andra områden där vi behöver arbeta
med förbättringar

Hurviuppnåroptimalsmärtskattningmedett
valideratinstrumentochjournalfördetta!
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Ettförbättringsarbetesomkvalitetssäkrarochgerettbättreresultatipalliativregistret
Heléne Adolfsson, Lotta Alfredsson, Lena Hjalmarsson (coach), Eliza Warvlin
lena.hjalmarsson@hospicegabriel.org. www.hospicegabriel.org

Verksamhet:
HospiceGabrieliLidköpingärenspecialiseradpalliativvårdenhetmedfokuspålivskvalitévadgällermänniskans
fysiska,psykiska,socialaochandligadimensioner.
Vierbjudersymtomlindringtillvåragästersomharenavanceradobotligsjukdommedettaccelererande
sjukdomsförlopp.
Verksamhetensomhar8vårdplatserochdrivsavenstiftelseutanvinstsyfte.
Vivårdarienhemlikmiljöutifrångästensegnabehovochönskemål.Viserävennärståendesomviktiga.
Teametbeståravsjuksköterskor,undersköterskor,läkare,präst,kuratorsamtvidbehovarbetsterapeutoch
sjukgymnast.
Ett40Ͳtalvolontärersätterguldkantpåtillvaronförvåragäster.

Utvecklingsområde:
HospiceGabrielsledninggavossfråganomvivillearbetamedattförbättrasmärtskattningenpåvårenhet.
Iverksamhetensmålfinnsattviskaminimerasmärtaochandrasymtom.Weismans 6:S,somärvårt
arbetsredskap,innefattarävendetta.
EnligtSoc.styrelsen:2013;ThorenTodoulos 2008ärsymtomkontrolldenstörstaochviktigastedeleninom
palliativvård.Förattpatientenskafåbrasymtomlindringavexempelvissmärtakrävsenregelbundenanalys
ochskattning.
VivilleattallpersonalpåHospiceGabrielskullesmärtskattasamtligagästermednågotvalideratinstrument
förattpåsåvisgegästentrygghetochävenfåettmåttpåhurbrasmärtlindringviger.

bild3

Mål:
100%smärtskattningsistaveckanilivetmednågotvalideratinstrumentpåallasomvårdas
påHospiceGabriel.
bild4
bild1

bild2

Vadharvigjortochhurharviarbetat?
• Ettnoggrantavvägtbesluttogsatt2skalor;VAS(bild1)ochFPS(bild2)skulleanvändas,
dågästernasmedvetandegradochverbalaförmågavarierar.
• Muntligochskriftliginformation(lathundbild3)tillallpersonalhurvianvänderinstrumenten.
• VASͲstickorplaceradespåvarjesängbord.
• Justeringav2journalbladgjordes(Bild4och5)
• Journalgranskningförattmätasmärtskattningensomfattning(bild6)
bild5
Resultat:
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Startsmärtskattning
7

6

5

antalgäster
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Spindeldiagram
Valideradsmärtskattninginnanförbättringsarbetet

2

1

0
141029

141030

Vadharhäntvidsidanavutvecklingsprojektet?
• Fåttökadförståelseförviktenattskattasåvälsmärtasomövrigasymtom.
• Undersköterskornaharblivitmerdelaktigaijournalföringen.
• Smärtskattningharblivitettnyttordsomvidagligenanvänderi
rapporteringen.

141031

141101

141102

141103

141104

141105

141106

141107

141108

141109

141110

141111

bild6

Framgångsfaktorer:
Lärdomar:
• Uppmuntranochstödfrånledning.
• Viharlärtossettnyttarbetssätt,somvikananvändafortsättningsvis.• LyhördhetochbradynamikiFamnagruppen.
• Störstautmaningenharvaritatthittaettinstrumentsomfungerarihopmed
• GrundkunskapgällandeVASochFPSfannsredani
hospiceideologinsamtattbemötagästenpådennesvillkorochattheninte
HospiceGabrielspersonalgrupp.
skakännasigifrågasatt.
Hurgårvividare?
• Utvärderingkvartalsvismedhjälpavpalliativregistretsdiagram.
• Fortlöpandeavstämningmedpersonalenochjournalgranskningenvecka
varannanmånad.

Platsför
logga

Braplaneringskapartrygghet

Ettutvecklingsprojekti

KarinLidgren,Yousef Yousefi,RafaelMorales

Värdeforum

Yousefi791@gmail.com

HSBOmsorgerbjudervårdochomsorgpåentreprenadochiegenregiinomhemtjänst,
äldreboendenochhushållsnäratjänster.ViärendelavdenkooperativaHSBͲrörelsenochhar
arbetatmedverksamheterinomäldreomsorgochservicesedan1993.
AttundagårdenärettmoderntäldreboendeiTäbyKommun.PåAttundagårdenfinns72lägenheter
fördeladepååttamindreenheter.Plan4Östärettgruppboendeförpersonermeddemens ochhar
haftmedettteamivärdeforumunderhösten2014.Härjobbarvimedpersoncentreradvård
omsorgochalltvigörutgårfrånvårvärdegrundETHOS(Engagemang,Trygghet,Hållbarhet,
Omtanke,Samverkan).

Utvecklingsområde:
Viupplevdeattvihademångaolikasättattplaneradagensarbete,allagjordepåsitt
sätt.Vivillehittabättrearbetssättocharbetsrutinerförattfrämjaengod
arbetsmiljöochentryggarevardagfördeboende.
Målsättning:
• Attsäkradagensplaneringochpåettbättresättgenomföradeinsatsersomde
boendeharbehovav.
• Attökapersonalensförståelsefördetsomskaparvärdeivårdenochde
boendesvardag.
SMARTMål:Den1december2014skavianvändaplaneringsverktygetPPPtill100%.
PPPstårförpraktisk,professionell,planering. SyftetmedPPPärattarbetsgruppen
fårettgemensamtarbetssätt,jämnkvalitetpåvårdenochattdeboendefårde
insatserdeharbehovav.MedhjälpavPPPfårvietttydligtarbetsättkringplanering
avdagen.
Vadharvigjort:
NärvibörjadeanvändaPPPͲbladetochhadeennoggrannareplaneringaravallaaktiviteterochansvarsområdenfullföljdesplaneringende
flestadagarmenintefulltut.Vibestämde,ochpersonalgruppenkomöverensom,attPPPͲbladetskallanvändasvarje morgon.
Omvårdnadspersonalenfårsjälvaplaneraochfördeladagensarbete.VidgenomgångavPPPͲbladetkanviseattinsatsernahar
dokumenteratsochgenomförtsenligtplaneringen.Viuppleverochserattpraktiskprofessionellplaneringfungeraväldigtbraochviär
mittuppeienförändringsomledertillenförbättring.
Videlarävenuppandraansvarsområdenmedhjälpavbladetsåsommåltiderochövrigaärenden.Vikommerävenattförbättra
planeringslistanmednyaidéer,t.ex.aktiviteterfördeboendeigruppelleregentid.Listanskafungerasomettsäkerhetsverktygbådatill
fastanställdaochtimvikarier.
Resultat:
VigörensammanställningvarjeveckakringhurPPPͲbladetanvänds.Mätningenvisarenmarkantförbättring.Personalgruppengillar
PPPͲbladetochdeärmedochfyllerilistandagligenbådapåförmiddagenocheftermiddagen.Viharklararerutinersomärlättaattfölja
ochdetharskapatentryggarearbetsdag.Viminskarriskenförattglömmanågot.
1

0
2014Ͳ09Ͳ01

2014Ͳ09Ͳ11

2014Ͳ09Ͳ21

2014Ͳ10Ͳ01

2014Ͳ10Ͳ11

2014Ͳ10Ͳ21

2014Ͳ10Ͳ31

2014Ͳ11Ͳ10

MätningavomPPPͲbladetharanväntsvidmorgonplaneringen.
Ja=1nej=0
NärförbättringsarbetetstartadeanvändesPPPͲbladetca2av3dagar.
Arbetssättenvarieradeochdetvarsvårtattutvärdera.
Nuanvändervibladetvarjemorgon!

Vadharhäntvidsidanavutvecklingsprojektet:
Underhöstenhardetskettenkulturförändringiarbetsgruppen.Viharlättareatttaemotoch
gekonstruktivkritikochärbättrepåattkommunicera.Detfinnsentrygghetigruppenoch
detskaparocksåentrygghetfördesomborhososs.Miljönärlugnarebådefördeboende
ochpersonalen.Viärbättrepåatthanterasvårasituationerochblirintestressadenärdetblir
literörigt.
Vadharvilärtoss:
Fokusharflyttatsfrånpersonalgruppentilldeboende.
Lyssnapåvarandra.Allabehövs!
Detärbraatttestanyaarbetsättilitenskala.Ingetär
”huggetisten”.

Hurgårvividare:
DeltagandetiVärdeforumochvårtgenomförda
förbättringsarbetehargettossverktygatttataginya
förbättringsområden.Nuharvilagtramentillpuzzlet,men
allabitarärintepåplatsän.

Ett utvecklingsprojekt
i
Värdeforum

Stiftelsen Josephinahemmet, Bromma, info@josephinahemmet.se www.josephinahemmet.se
Barbara Sobota (coach), Hanna Mehertab, sr. Dominika Szwed, Elham Tabarzadi, Yerusalem Tekie

Josephinahemmet är ett katolskt äldreboende som grundades av änkedrottning Josephina
år 1873. Hemmets mål är att ta hand om äldre katoliker som är i behov av vård och
omsorg. Vårt boende ligger i Bromma i en egen fastighet med tillhörande trädgård, eget
kapell och eget kök.
Våra boendes gemensamma nämnare är deras katolska tro som leder till mångfald i
nationalitet och språk. Vi har idag 36 boende. 80% är kvinnor och 20% är män.
Vi erbjuder olika aktiviteter som varierar med årstiderna. Som exempel kan nämnas:
gymnastik, musik, film, opera, högläsning. Mera specifikt för Josephinahemmet är att vi
också deltar i hl. mässan och ber rosenkransen i kapellet varje dag. Det finns också
tillfälle till bikt och att motta de sjukas smörjelse.
Utvecklingsområde
Vi upptäckte att en del av våra boende var mer oroliga än vanligt och larmade ofta. Efter några möten med
ledningen kom vi fram att oro är det ämne som vi behöver arbeta med.
Mål
Vårt mål är att minska oro och ångest och få våra boende att känna sig trygga, lugnare och gladare i miljön där de lever.
Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi valde ut tre boende, Mia, Pia och Agda där vi upplevde att oron ökat och att larmen är många. Många gånger upplever
vi att orsaken till larmen är oro. För att ta reda på orsaker till larmen gjorde vi ett fiskbensdiagram för var och en. Vi
tittade också på statistik i vårt larmsystem för att se när larmen är som flest och om det finns vissa tider eller dagar som
larmen är extra många. vi kollade också vad som hänt de dagar som larmen var färre eller många såsom besök eller vem
som jobbat och anpassade våra arbetssätt efter vad vi såg för samband.

Resultat
När vi gjorde Agdas fiskben och studerade hennes oro visade det sig att Agda främst är orolig när det saknas
samspråkiga i personalen och att relationen till anhörig påverkar henne. Trots att vi inte kan påverka just dessa
faktorer hjälpte insikterna oss att uppmärksamma henne extra dagar utan samspråkig personal och att ha större
beredskap för samtal vid oro och när samspråkig personal finns tillgänglig. Agda är idag lugnare och också mer
trygg med personalen. När det gäller Pia ökade antalet larm under mätperioden och när vi studerade fiskbenet
och hennes mående kom fram till att det kanske inte är ångest eller oro utan en ökad smärta som påverka
henne negativt. Vi frågade ansvarig sjuksköterskak om medicinändring kan hjälpa Pia och kommer att följa upp
de förändringar som sker. För Mia som hade många larm på förmiddagen valde vi att jobba med morgonrutinen
för att se om det kan minska hennes oro resten av dagen. Att arbeta enligt PGSA-hjulet (se bild ovan) fungerade
bra för Mia. Antalet larm minskade och vi fann att hon är lugnare när hon är van vid personalen och att det är
viktigt att alla jobbar på samma sätt.
Vad har vi lärt oss?
• Att små förändringar kan leda till stora
förbättringar
• Att förändringsarbete tar tid
• Kommunikation, förståelse och beredskap att
lyssna är mycket viktigt i samarbete.
• Att det är viktigt att fortsätta följa effekten av
Värdeforum

Vad har hänt vid sidan av
utvecklingsprojektet?
- Vi ändrade vår arbetssätt
- Vi fick stöd från stor del av våra arbetskolegor
- Vi lyckades minska oro bland några av våra
boende
Hur går vi vidare?
 Vi skall engagera övriga medarbetare i projektet
• Fortsätta med våra påbörjade
förbättringsåtgärder.

Gemensammålsättningivårdoch
behandlingmellanpatientoch
vårdpersonalen

Ettutvecklingsprojekti

Värdeforum

MilenaSassarini undersköterska,HeleneNilssonundersköterska,EmmaEngströmsjuksköterska,
JessicaKrops sjuksköterska,KatarinaWikmandietist,TeresaHerlestam Calero specilaistläkare
Coach:CharlotteForsbergchefssjuksköterska,charlotte.e.forsberg@karolinska.se

Verksamheten
AvdelningP51ärenakutonkologiskslutenvårdsavdelningmed18vårdplatser.Patienterskrivsinbådeakutochelektivt.På
avdelningenvårdashuvudsakligenpatientermedhuvudͲ halsͲ ochhudcancer.VårdpersonalenpåavdelningP51arbetar
multiprofessionelltiteambeståendeavsjuksköterskor,undersköterskor,specialistͲ ochunderläkare,dietist,sjukgymnast,kurator
ocharbetsterapeut.
Vårvärdegrundär
”PåavdelningP51arbetarviiteamförattDusompatientskakännadigtryggimötetmedoss.Viläggerstortfokuspådelaktighet
ochsjälvbestämmandesåattvitillsammanskanskapaengodvård”.
Utvecklingsområde
Visträvarefterenökadpatientdelaktighetivårdochbehandling.Idagharvipersoncentreradrapportpåavdelningen,vilket innebär
attpatientenärdelaktigirapporteringenmellandagͲ ochkvällspass.Vivetattökadpatientdelaktighetförbättrarpatientsäkerheten.
Enstickprovsundersökningvisadeattdetintealltidfannsensamsynmellanpatientochpersonalmedmålsättningenförpatientens
vårdochbehandling.Dettavilleviförbättra!
MÅL
Skapasamsynmellanpatientochpersonalavseendemålsättningmedvårdochbehandlingunderaktuelltvårdtillfälle
påavdelningP51.
Vadharvigjortochhurharviarbetat?
Underkartläggningavvadsomförsvårarpatientenfrånattvaradelaktigisinvårdoch
behandling,sågviattbristandekommunikationvarenviktigorsaktillminskaddelaktighet.Vid
stickprovsintervjueravfyrapatienterocholikayrkeskategoriersomvårdadepatientenden
dagen,sågviattpatientochpersonalhadeolikamålsättningarmedvårdochbehandling.Vihar
nuförändratrondenmedenanpassadrondchecklistasomtydliggörolikaansvarsområdenför
varjeprofessioninförochunderronden.Vidsittanderondfyllerviienflödestavlaföratt
tydliggörapatientensvårdochbehandlingundervårdtillfället,måletdokumenterasocksåi
journalen.Underrondenochpersoncentreradrapportskerenmuntligavstämningmedpatienten
avseendemålsättningmedaktuellvårdochbehandling.
Användning av flödestavlan,antal dokumenterade mål

Samsynmellanpatientochvårdpersonal
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mätning1
nov16

mätning2
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mätning3
nov19

mätning4
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AntalOnkologiskaPatienter
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Målijournal

mätning6
nov24

mätning7
nov25

Flödestavlan

¾ Mätningavhuroftaflödestavlananvändssamthuroftadetfinnsett
dokumenteratmålperpatientipatientjournalen.Mätningenärgjordunder
9dagarmeduppehållförhelg.

Vadharhäntvidsidanavutvecklingsprojektet?
¾ Bättreöverblickavpatientensaktuellasituation.
¾ Effektivarevård,tidigareinsattaåtgärder,eftervården
planerastidigareocheventuelltkortarevårdtider.
¾ Tydligaredokumentationipatientensjournal.
¾ Underlättarförparamedicinareochjourläkare.
¾ Ökaddelaktighetochhögrenärvaroavundersköterskorpå
ronden.
¾ Flödestavlaiköketförspecialkoster.

Patient2

Patient3

Patient4

Mätningföreinterventionsept23
Mätningefterinterventionnov25
¾ Vetdumålsättningenmedvårdochbehandlingunderdettavårdtillfälle?
Sammafrågaharställtstillpatientsamtvårdpersonal(Läkare,sjuksköterska,
undersköterska,paramedicinare).1=ingensamsyn,5=totalsamsyn

Vadharvilärtoss?
¾ Hittadetsomintefungerari
verksamhetenpåettenkelt
ochsnabbtsättmedhjälp
avfiskbensdiagram.
¾ AnvändaverktygtexPGSA
hjuletförattmätaoch
förbättraverksamheten.

Hurgårvividare?
¾ Uppdaterabroschyrenför
nyanställdpersonal.
¾ Gruppenkommerfortsättaatt
träffasochvidareutveckla
verksamheten.

Intresserad av Famnas Värdeforum?
Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas Värdeforum?
Inom ramen för Värdeforum finns möjligheten att medverka i kompetensutvecklingsprogram
kring:
•
•
•
•

Förbättringskunskap och Coaching
Ledarskap
Mätningar
Kvalitetsledningssystem

Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, diskutera möjliga projekt eller undrar något så ta
gärna kontakt med:
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org

